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Zápisnica z konferencie FOO FCHPT STU 

konanej dňa 30.1. 2018 o 14. h v miestnosti CH 3 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkom 29 z 30 delegovaných účastníkov, t.j. 95,70 

%. 

Hostia:  prof. Ing. J. Šajbidor, DrSc. (dekan FCHPT STU)   

prof. Ing. Ľ. Jelemenský, DrSc. (prodekan FCHPT STU) 

Ing. Alena Michalová (tajomníčka FCHPT STU) 

doc. Ing. V. Jančovičová, PhD. (podpredseda AS FCHPT STU) 

Ing. M. Florovič, PhD. (zástupca ZOO na FEI STU v Bratislave) 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

2.  Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  

3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2017 a rámcový plán činnosti na rok 2018 

4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2017 

6. Správa mandátovej komisie 

7. Diskusia k predloženým materiálom 

8. Všeobecná diskusia 

9. Návrh uznesení 

10. Záver 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

Konferenciu viedol D. Berkeš, člen výboru FOO FCHPT STU, ktorý v úvode privítal delegátov a hostí. 

 2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  

Delegáti dostali návrh programu konferencie vopred v elektronickej i písomnej podobe.  

D. Berkeš predniesol návrh na zloženie komisií: mandátová komisia v zložení: Daniel Végh, Marcela 

Hadvinová a návrhová komisia v zložení: Eva Smrčková, Ján Stopka a Ľudmila Krištofíková. Obe 

komisie boli v navrhovanom zložení schválené 29 hlasmi prítomných delegátov.  

3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2017 a rámcový plán činnosti na rok 2018 

Predsedníčka výboru FOO Milena Reháková predniesla Správu o činnosti výboru FOO FCHPT za rok 

2017. Predkladaná správa bola koncipovaná do štyroch častí : činnosť odborovej organizácie a aktivity 

OZPŠaV, činnosť odborovej organizácie a aktivity UOO STU, činnosť a aktivity  výboru FOO FCHPT 

STU, hodnotenie plnenia úloh vzhľadom na Programové ciele FOO FCHPT STU v  roku 2017. 

Konštatovala, že úlohy určené V-FOO FCHPT v uzneseniach poslednej konferencie, konanej 31.1.2017 

boli splnené;  

 

• V prvej časti správy sa zaoberala činnosťou a aktivitami odborového OZPŠaV a PRO. Aktuálnou 

otázkou je dlhodobo poddimenzované financovanie školstva. OZ PŠaV  inicioval rokovania s vládou 

SR ohľadom požiadavky navýšenia platov zamestnancom verejnej správy (VS) a presadzoval aby 

tarifné platy začínali na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie platové stupne 

a triedy. Podarilo sa vyrokovať a zabezpečiť od 1.1. 2017 zvýšenie základnej stupnice platových taríf 

zamestnancov verejnej správy (nepedagogických zamestnancov školstva) o 4 %; od 1.9.2017 pre 
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pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl o 6%. Dňa 7.12.2017 

bola podpísaná KZ vyššieho stupňa platná pre všetkých zamestnávateľov o odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme, t. j. aj nepedagogických pracovníkov VŠ, ktorou sa platy 

zamestnancov VS zvyšujú od 1.1.2018 o 4,8 %. V Kežmarských Žľaboch sa uskutočnili rokovania 

Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, na jesennom rokovaní sa zúčastnila 

aj ministerka školstva M. Lubyová a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Aktuálne informácie 

a aktivity zväzu sú zverejnené na stránke OZPŠaV: http://www.ozpsav.sk/sk/Dokumenty/Zakladne-

dokumenty.alej; 

• V rámci aktivít UOO STU v predkladanej správe uviedla, že členovia výboru FOO sa aktívne podieľali 

na príprave KZ STU na rok 2017, podpísaná bola 21.3.2017 rektorom prof. Ing. R. Redhammerom, PhD. 

a predsedníčkou UOO STU  doc. Ing. A. Ujhelyiovou, PhD, účinnosť nadobudla 27.3.2017;  

  

• Činnosť odborovej organizácie na našej fakulte riadil výbor FOO, ktorý zasadal pravidelne raz 

mesačne. Výbor FOO zasadal spolu 10-krát, na jednom  zasadnutí sa zúčastnili aj úsekoví dôverníci. 

Výbor sa zaoberal riešením otázok vyplývajúcich z činnosti fakulty, pripomienkovaním materiálov 

vedenia fakulty určeným na diskusiu akademickej obce i uzneseniam odborového zväzu, Rady OZPŠaV 

a PRO. Dňa 29.11.2017 zasadala sociálna komisia, ktorá posúdila žiadosti o pridelenie finančných 

prostriedkov zo sociálneho fondu;   

 

• Pri hodnotení Programových cieľov FOO FCHPT predsedníčka konštatovala, že k 31.12.2017 má 

naša členská základňa 86 členov, čo je približne 20,3 % všetkých zamestnancov FCHPT, je to 

percentuálne najvyššie zastúpenie spomedzi všetkých fakúlt STU. Podarilo sa stabilizovať stav členskej 

základne na fakulte;  

 

• Najdôležitejším výstupom činnosti FOO je Špecifický doplnok FCHPT ku KZ STU, ktorý bol 

podpísaný 19.5.2017 ako výsledok spoločného záujmu zamestnávateľa a odborovej organizácie 

vytvárať sociálne zázemie a vhodné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Komunikácia 

a spolupráca s Vedením FCHPT bola dobrá. Predsedníčka FOO sa zúčastňovala zasadnutí Vedenia 

fakulty a Kolégia dekana ako aj na zasadnutiach Akademického senátu FCHPT. Pri výberových 

konaniach na miesta riaditeľov ústavov a na funkčné miesta profesorov a docentov bol v súlade so 

zákonom jeden z členov komisie  zástupca zamestnancov, spravidla predsedníčka výboru. Plnenie 

Kolektívnej zmluvy bolo predložené ako materiál na dvoch zasadnutiach vedenia fakulty;  

 

• Stravovacia komisia v starom zložení (z členov výboru M. Hadvinová a L. Staruch) sa stretla 

niekoľkokrát v mesiacoch marec – apríl, aby v diskusii so zástupcami firmy Delikanti tlmočila predstavy 

o fungovaní nových stravovacích prevádzok. Po spustení prevádzky bola ustanovená nová stravovacia 

komisia početnejšieho zastúpenia. Po zhromaždení aktuálnych pripomienok stravníkov sa stravovacia 

komisia v novom zložení stretla 14.11.2017. Niektoré z pripomienok boli operatívne vyriešené, 

k niektorým je potrebné neustále sa vracať a riešiť ich opakovane;   

• Výbor FOO považuje oblasť sledovania bezpečnosti práce a ochrany zdravia našich zamestnancov za 

veľmi dôležitú. Na prelome marca a apríla bola vykonaná komplexná kontrola dodržiavania BOZP na 

fakulte (zdravotnícko-hygienický audit). Zo záverov kontroly a zistených nedostatkov bol vypracovaný 

príkaz dekana, ktorý zaväzuje všetkých zamestnancov fakulty k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v laboratóriu a vedúcich pracovísk poveruje nápravou nedostatkov. Výbor FOO 

vedeniu fakulty opakovane odporúčal pravidelné stretnutia komisie BOZP za účasti zástupcov firmy 

PROFIS s r.o., v záujme lepšej informovanosti i kontroly. Tieto sa však v r. 2017 nekonali;   

 

•  V apríli 2017 (25.4.), pri príležitosti Dňa učiteľov, sa pod záštitou dekana fakulty uskutočnilo 

predstavenie RND Lás-ka-nie, ktoré organizačne zabezpečila aj FOO. V roku 2017 sa uskutočnili 

v polročných intervaloch (jún, december) slávnostné stretnutia vedenia s jubilantmi pri príležitosti 

životného alebo pracovného jubilea. Ako každoročne sa V-FOO podieľal v spolupráci s vedením fakulty 

na organizácii stretnutia dôchodcov FCHPT, ktorého sa  začiatkom novembra 2017 

http://www.ozpsav.sk/sk/Dokumenty/Zakladne-dokumenty.alej
http://www.ozpsav.sk/sk/Dokumenty/Zakladne-dokumenty.alej
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v zrekonštruovaných priestoroch jedálne zúčastnilo vyše 130 bývalých zamestnancov fakulty.  Na záver 

roka sa uskutočnilo predvianočné spoločenské stretnutie zamestnancov s vedením fakulty Vianočná 

čaša vína; 

•  Zamestnanci FCHPT majú možnosť využitia telovýchovných zariadení FCHPT, zdravotné cvičenie 

pre zamestnankyne, spinning, stolný tenis, využívanie posilňovne vo veľmi dobrej súčinnosti  

zamestnancov samostatného oddelenia TV. OTV v novembri 2017 tiež otvorilo a zamestnancom 

sprístupnilo diagnostické centrum slúžiace na vyšetrenie základných ukazovateľov fyzickej kondície 

a stavu pohybového aparátu záujemcov. Zamestnanci FCHPT využívajú aj plaváreň na SvF a to vo 

vyhradených hodinách 3x týždenne; 

•  Sociálna komisia v zložení: M. Reháková (predsedníčka), Ľ. Jelemenský (podpredseda), M. Čertík, E. 

Smrčková a Z. Klempová sa na svojom zasadnutí 29.11.2017 zaoberala hodnotením využívania 

prostriedkov sociálneho fondu. Zápisnica zo zasadnutia SK je zverejnená na stránke fakulty v sekcii 

Odborová organizácia. Čerpanie SF je uvedené v prílohe č. 1  zápisnice;   

•  Čerpanie z Fondu sociálnej rezervy našej odborovej organizácie tvorili: príspevok na stravu všetkým 

členom odborov (5 €/člena), príspevok pri odchode do dôchodku 1 x 100 € a príspevok pri dlhodobej 

PN člena odborov 3 x 170 €;    

•  Členovia odborov, vedenie fakulty a všetci zamestnanci boli oboznamovaní  s činnosťou Výboru i 

celej FOO formou zverejnenia zápisníc zo zasadnutí, ktoré boli distribuované elektronicky – e-mailom 

zasielaným všetkým členom, sprístupnením na webovej stránke fakulty v záložke Informácie pre 

zamestnancov, ako aj vo vývesnej skrinke odborovej organizácie FCHPT, ktorá bola premiestnená do 

priestorov oproti  jedálni Menza Academica na prízemí NB, kde boli umiestňované aj aktuality z práce 

OZ PŠaV;   

• Následne predsedníčka FOO M. Reháková predniesla Programové ciele FOO FCHPT STU na rok 

2018. Materiál bol zaslaný elektronický delegátom konferencie. Plné znenie programových cieľov na r. 

2018, schválené uznesením konferencie, je uvedené v prílohe č. 2 tejto zápisnice; 

 

4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 dostali delegáti konferencie 

elektronicky a v písomnej forme pri prezentácii. Komentár k týmto materiálom predniesla hospodárka 

FOO E. Smrčková. Materiály týkajúce sa hospodárenia FOO v r. 2017 s návrhom rozpočtu na r. 2018 

sú v prílohe č. 3 zápisnice. 

 

5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2017 

Správu revíznej komisie predniesol predseda Revíznej komisie FOO FCHPT STU  P. Tarapčík. Revíziu 

vykonala revízna komisia v zložení: P. Tarapčík, J. Stopka. Revízia hospodárenia, správy majetku FOO, 

vedenia evidencie, pokladne a knižnice FOO bola vykonaná dňa 18.1.2018. Výsledkom kontroly je 

zistenie, že všetky príslušné záznamy a dokumenty sú v súlade s predkladanou správou o hospodárení; 

6. Správa mandátovej komisie 

D. Végh v mene mandátovej komisie konštatoval, že na konferencii FOO FCHPT je prítomných 29 

delegátov z celkového počtu 30 čo je 96,70 %. Konferencia je uznášania schopná. Na konferencii sa 

zúčastnili  4 hostia z FCHPT STU a 1 hosť z odborovej organizácii FEI STU; 

 

7. Diskusia k predkladaným materiálom 

8. Všeobecná diskusia  
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8.1. Prvým príspevkom do diskusie bolo vystúpenie prof. Ing. J. Šajbidora, DrSc., ktorý znovu potvrdil 

dobrú spoluprácu Výboru FOO s Vedením FCHPT aj v roku 2017. Informoval o pridelení Dotačných 

prostriedkoch pre STU na rok 2018. Rozdelenie finančných rozpočtových prostriedkov na fakulty je 

v súlade so schválenou metodikou delenia dotačných prostriedkov. Ďalej p. dekan predstavil zámery 

vedenia fakulty, týkajúce sa najmä zámerov stabilizovať mladých zamestnancov formou finančných 

benefitov. Vyjadril sa k personálnej (vekovo nepriaznivej) štruktúre zamestnancov fakulty. Uviedol, že 

klesajúci demografický vývoj populácie a odchod študentov študovať do zahraničia, hlavne do ČR, 

naznačuje trend každoročného poklesu záujemcov o štúdium na fakulte. Uviedol, že našim cieľom je 

ponúknuť  potenciálnym študentom atraktívne štúdium a naďalej udržať vysokú úroveň pedagogického 

procesu, vzdelávania a kvalitnej vedy a výskumu. P. dekan je naklonený diskusii a návrhom 

zamestnancov, ako zlepšiť propagáciu štúdia na našej fakulte; 

 

8.2. Predsedníčka  FOO M. Reháková vo svojom príspevku v diskusii nadviazala na prednesenú správu 

a vyzdvihla úlohu odborovej organizácie vzhľadom na ochranu práv všetkých zamestnancov. Uviedla, 

že bez vyjednávania predstaviteľov odborových organizácií by platil len Zákonník práce. KZ vyššieho 

stupňa pre zamestnancov verejnej správy a KZ STU vznikajú na základe vyjednávania odborových 

orgánov (predstaviteľov OZ PŠaV a zástupcov výboru UOO STU), ale platia pre všetkých 

zamestnancov dotknutých organizácií. Poukázala na niektoré benefity  KZ STU, ktoré sú nad rámec 

Zákonníka práce a  KZ vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy (VS).  Benefity KZ STU nad 

rámec ZP a KZ, boli zaslané elektronicky delegátom konferencie FOO ako podkladový materiál pri 

získavaní nových členov odborovej organizácie; 

 

9. Návrh uznesení 

V mene návrhovej komisie E. Smrčková predniesla návrh uznesení konferencie FOO FCHPT STU. 

Konferencia tieto uznesenia schválila všetkými hlasmi prítomných delegátov. Uznesenia konferencie sú 

uvedené v prílohe č. 4 tejto zápisnice. 

 

10. Záver 

D. Berkeš poďakoval prítomným za účasť, príspevky do diskusie a konferenciu FOO FCHPT STU 

ukončil. 

 

V Bratislave 30.1.2018 

 

Zapísala: M. Hadvinová, tajomník V-FOO   M. Reháková 

Overovateľ zápisnice: D. Berkeš     predsedníčka V-FOO FCHPT STU 


